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Zápis ze zasedání školské rady Gymnázia Christiana Dopplera ze dne 23. 10. 2019 

 

Přítomné osoby dle prezenční listiny 

členové školské rady: 

Ing. Jan Sychra za nezletilé, za zletilé žáky 

Ing. Vladimír Macourek za nezletilé, za zletilé žáky 

Mgr. Pavla Haschková, za pedagogické pracovníky 

Mgr. Jaromír Hendrych, za pedagogické pracovníky 

hosté: 

Mgr. Renata Pauchová, ředitelka školy 

Mgr. Vítězslav Jahn, zástupce ředitelky školy 

 

Nepřítomné osoby dle prezenční listiny 

členové školské rady: 

Ing. Pavel Prokeš, za zřizovatele 

Ing. Marie Kučerová, za zřizovatele 

 

 

Program zasedání 

1. Zasedání školské rady zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Pavla Haschková. Podle 

prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů školské rady a bylo tedy schopno se 

usnášet. 

2 Předsedkyně vyzvala školskou radu ke schválení navrženého programu zasedání. 

PRO: 4 PROTI: 0 ZDR.: 0 

Navržený program zasedání školské rady byl schválen.  

3. Předsedkyně vyzvala paní ředitelku školy Mgr. Renatu Pauchovou, aby školskou radu 

seznámila s výroční zprávou Gymnázia Christiana Dopplera za školní rok 2018/2019. 

4.  Předsedkyně vyzvala členy školské rady ke schválení výroční zprávy Gymnázia Christiana 

Dopplera za školní rok 2018/2019.  

PRO: 4 PROTI: 0 ZDR.: 0 

Navržená výroční zpráva Gymnázia Christiana Dopplera za školní rok 2018/2019 byla schválena. 
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5. Paní ředitelka informovala školskou radu o rekonstrukci poloviny budovy školy a termínech 

jejího dokončení. Dále školskou radu informovala o počítačové síti, převedení telefonních linek a 

vybavení učeben novými dataprojektory, plátny a ozvučením v již zrekonstruované části budovy.  

 

6.  Paní ředitelka informovala školskou radu o záměrech školy a možném zkrácení výuky 

v červnu 2020 z důvodu rekonstrukce druhé poloviny budovy školy a opravě části střechy. 

 

7.  Členové školské rady projednali výuku tělesné výchovy, které začínají nultou vyučovací 

hodinu a které tak budou v případě chladného počasí probíhat v tělocvičně. 

 

8.  Na závěr poděkovala předsedkyně všem přítomným za aktivní účast na zasedání a zasedání 

ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Jaromír Hendrych                            Předsedkyně školské rady: Mgr. Pavla Haschková 

 

 

 

 


